
 

 
 

 
 שותפות ושותפים יקרים,

 
: 2021 מאינו המשותפת לחודש עילותפמידע תמציתי אודות מתכבד להגיש לכם  הנני   

 
 

אגני  לפיתוח מיליון שקלים אושרו על ידי רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(  10-כ         

   התבור והחרוד
על החלטת הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, להקצות עשרות  דיווחהרמ"י 

מיליון שקלים   10-מיליוני שקלים לפרויקטים בכל רחבי הארץ, מתוכם אושרו מעל ל
.  לפיתוח אגני הנחלים במרחבים באזורנו  

הבקשות לתקצוב הפרויקט המשמעותיים, התבצעו בהובלת ראשי הרשויות 
מן, במסגרת קולות קוראים שגובשו והכונו על ידי  המקומיות במרחב והצוותים מטע

בין היתר, מדובר בפרויקטים בנחל חרוד, בקעת  . גורמי המקצוע ברשות הניקוז
. כסולות בעוטף תבור ופארק האירוס הנצרתי בנוף הגליל  

 
 
 

ותשתיות עבודות ניקוז עדכון סטטוס         

 

ערוץ נחל  של בקטע העליון  החלו עבודות המשך לפרויקט ניקוז נחל טייבה:    

עבודות   . במסגרת הפרויקט מבוצעותכרשלכיוון נחל ישיורד ממזרח למערב , הטייבה
. הטת הזרימה והנגר העילי, בשילוב בריכות השקטלהא  

 

יישובי       על  והספיקה:  תבורסובב  הגנה  הנגר  להקטנת  פרויקט  בתכנון    נמצא 

בשטח שהוא   מאחר ומדובר אנם ודבוריה.  'ג-אום אל  ,שיבלי  -ליישובי המורד  הזורמים
סובב תבור בריכות השהייה קטנות לקליטת הנגר , אנו מבצעים לאורך שביל  שמורת יער

הנגר ביער.   תוך שימור  ים  מונעים את זרימתו ליישוב  ךובכ  וניתובו לערוצי זרימה פתוחים
 . רשות העתיקות"ל וג, קק" משרד החקלאות, רטהפרויקט בשיתוף 

 

ומניעת   ,ין מאהלהיישוב עהסתה של נגר מנמצא בתכנון פרויקט ל מים בעין מאהל:ויסות      

מערבי לערוץ  יוסת  הנגר  לדבוריה.  שוע,  הגעתו  א  -ין  יואדי  בן  ברק  במסגרת בנחל  ינועם. 
ציבוריוהעבודות תיו המתחבר   ניקוז  ןלאג  ינותבוהנגר    צר תעלה חדשה על מטרוקה בשטח 

 .וקק"ל ותהחקלא משרדהמועצה המקומית עין מאהל,  בשיתוףלנחל. הפרויקט 



 

 
 

 
 

 ללאורך נח, אכסאלהיוצא מהיישוב שביל  נמצא בתכנון שביל נוסף בנחל תבור:     

המשמש גם פשט הצפה להגנה על השטחים החקלאיים הסמוכים. השביל , תבור
לאורך שבוצעו בשנה האחרונה ת ופרגולהוהליכה הי מתחבר לפיתוח הנופי, שביל

  באזור דבוריה. הנחל
 

יששכר     נחל  מבואה  יששכר    :הסדרת  לנחל  מבואה  כביש  ביצוע  ליד    90מכיוון 

וכוללת שביל,   על נחל יששכרהטורקי  גשר הרכבת  מחצבת דושן. המבואה צופה אל  
 . הנחל פינת תצפית והסדרת ערוץ 

 

לביצוע מעביר מים :נחל מודע      עבודות ההמשך  והסדרת    החלו 

 .  בנחל מודע חנייה
 

בוצע כיסוח וחשיפת דרכים    עבודות שוטפות לטיפוח הנחלים:    

 .  לאורך נחל חרוד
 

 
 

 בשיתוף משרד החקלאות והיישובים  שימור קרקע במרחב      

על מנת לפתור את דונם בשדמות דבורה.    70  -סחף קרקע בשטח של כ מניעת  נמצא לקראת ביצוע פרויקט ניקוז ו     

חלוקת השטח על ידי ביצוע שיחים  , תוכננה דרך החקלאית שבמורד השטחהסחף בבעיית 
סחיפת הקרקע את  בקווי גובה, אשר יקצרו ויקטינו את כמויות הנגר לאורך השטח וימנעו  

בשטח  הקרקע  ואיבוד  חירוץ  של  מניעה  לצד  הדרך  על  הגנה  תתאפשר  בכך  למורד. 
 הגידול. 

 

ניר  , רמת צבי, שדה נחוםשימור קרקע ב ם שלפרויקטיבמקביל נמצאים בתכנון      

.  מסילותו אפיקים/בית זרע, גבע, לאכפר יחזק, חפציבה, עין חרוד איחוד, מולדת, דוד  
 

, לצורך במעלה גלבועניקוז תת קרקעי לאחרונה הסתיים פרויקט  יעוד נדווח כ     

צינורות  במסגרת העבודות הונחוטיפול במי התהום הגבוהים, שפגעו בשורשי העצים.  
מטרים, שמאפשרים למים לחלחל  9קידוחי החדרה בעומק בוצעו תת קרעים ו

    . לקרקע
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 נחל תבור שיתופי פעולה בעמק לחיבור הקהילות ל     

חיבור בין ילדים, נוער וקהילות לבין נחל תבור ולשטחים הפתוחים, בשיתוף פעולה 
המקומית   המועצה  תבור,  כפר  המקומית  המועצה  המועצה עם  מארג',  אל  בוסתן 

ממשיכות תוכניות  ג'אנם  -והמועצה המקומית שיבלי אום אל  האזורית הגליל התחתון
הנחל ניקוז  שומרי  רשות  בין  משותפת  פעילות  במסגרת   .

ונחלים ירדן דרומי, לאשכול המזרחי במחלקת ישובים ולאגף 
איכות הסביבה במועצה האזורית עמק יזרעאל, התקיימו  

פעילויו ומגון  ובשטחים  אירועים  ת  תבור  נחל  במרחב 
המזרחי   האשכול  מנהלת  ארבץ  ניר  מיכל  הפתוחים, 
 . במחלקת יישובים, מובילה את שיתופי הפעולה האזוריים

 
 

 

פרויקט קהילתי חוצה יבשות         

ממיזם   )קהילה  קהילה  מפתח  נחל  ( Community Stream Mosaic Projectפתחת 

הסוכנות היהודית,  קהילת מילווקי, קהילת סנט   -יוזמת שותפות ביחד סובב כנרת  
נשלחו לוחות פסיפס וערכת לאחר שו  ,מתקדם  -פול ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי  

לארה"ב ייחודית  מהקהילותל  הכנה  ונוער  בחזרה ה  הןהשותפות    משפחות  תקבלו 
  החלו לייצר תחתון וכפר תבור,  הבמקביל,  קהילות ונוער יישובי הגליל  .  בהתרגשות

והכל יחובר יחדיו לשלטי פסיפס מרשימים שיוצבו לאורך יובליו של   - לוחות פסיפס  
 נחל קמה ונחל השבעה.  -נחל תבור 

 
 
 

 
 
 

שלכם ולרשותכם,        
   

עובד יבין,        
ניקוז ה מנכ"ל רשות  


